
 

 

Frustuna hembygdsförening 

Ringvägen 8  646 35 GNESTA 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Frustuna Hembygdsförening Gästgivaregården söndagen den 8 

mars 2020 kl. 14.00  Närvarande 22 medlemmar.  

 

§ 1 

Ordförande Torgny Nilsson öppnade mötet samt föreslog en tyst minut för att hedra medlemmar 

som gått bort under året. 

 

§ 2 

Att leda dagens förhandlingar valdes Jan Ancker och till sekreterare vid årsmötet valdes Gunilla 

Pettersson. Att justera dagens protokoll valdes Margareta Elg och Sune Engström. 

  

§ 3 

Dagordningen. 

Det utskickade förslaget till dagordning godkändes.  

§4 

Kallelse 

Årsmötet fastställde att årsmötet utlysts stadgeenligt. (Bilaga 1) 

§ 5 

Verksamhetsberättelser 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes. (Bilaga 2)  

Inlämnade verksamhetsberättelser från arbetsgrupperna föredrogs (bilaga 3). 

Kulturminnesgruppens berättelse finns även i årsskriften.  

§ 6 

Ekonomisk information och revisorernas berättelse 

Kassören Ulf Dahlberg informerade om föreningens ekonomi. Revisorernas berättelse lästes upp 

där de föreslog att kassören och styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. (Bilaga 

4) 

                                                                                   § 7     

Fastställande av resultat och balansräkning 

Efter föredragning beslutade årsmötet att fastställa resultat och balansräkning. (Bilaga 5 och 6) 

 

 

§ 8 

Ansvarsfrihet. 

På revisorernas förslag beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. 

 

 

          § 9  

Ersättningar 

Årsmötet beslutade att skrivkostnader som papper och bläckpatroner ersätts mot räkning. 
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Resekostnader ersätts (den skattefria delen 18,50/mil) vid resor utanför Gnesta kommun. 

              §10 

Budget 2020 

Årsmötet beslutade efter diskussion om bl a kostnader för planerad målning av det svarta och det 

vita på hembygdsgårdens hus fastställa styrelsens förslag till budget. (Bilaga 7) 

         § 11 

Årsavgift 2020 

Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 200 kr/medlem. 

      §12 

Val av ordförande 

Till ordförande för ett år valdes Håkan Ekstrand, nyval. 

      §13 

Val av ledamöter 

Torgny Nilsson (omval), Karl Landberg (nyval) och Per Johansson (nyval) valdes till ledamöter 

på 2 år. Sten Eriksson (omval) valdes till ledamot på 1 år (fyllnadsval).  

 

                            §14  

Suppleanter 

Till suppleanter i styrelsen valdes för ett år Margareta Elg (nyval), Anette Sjöberg (omval) och 

Annika Nilsson (nyval). 

      §15 

Revisorer 

Till revisorer för ett år valdes Eric Ericsson och Gunilla Avrén, båda omval. Till ersättare för ett 

år valdes Sune Engström (nyval). 

      § 16 

Val av sammankallande till arbetsgrupperna 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse sammankallande i arbetsgrupperna. 

      § 17 

Valberedning 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse valberedning senast 200630.  

             

             

      § 18 

Val av ombud till Gnesta hembygdskrets 

Torgny Nilsson valdes till ombud till eventuellt kretsmöte. 

      § 19 

Val av ombud till Sörmlands hembygdsförbunds årsmöte 

Torgny Nilsson utsågs att åka på Sörmlands hembygdsförbunds årsmöte. 

 

      § 20 

Val av representant till vänorten Pojo  

 Sten informerade om vänortsutbytet med Pojo i Finland som startade efter andra världskriget. De 

senaste två åren har vi inte fått något svar på hälsningar vi skickat samarbetet är därmed att 

betrakta som slut. 

       

§ 21 

Information om planerad verksamhet. 



Styrelsens förslag föredrogs och godkändes av årsmötet. (Bilaga 8)  

      § 22 

Nya frågor  

Vi saknar redaktör för vår årsskrift Frustunabygden då Margareta Elg inte vill fortsätta. Om vi 

inte hittar någon som vill ta hand om det får vi lägga utgivningen i malpåse tillsvidare. 

Sören Karlåker informerade om att Bygdeband kommer att införlivas i Hembygdsportalen och att 

man kommer att hitta mycket information om platser och annat där. Arbetet med detta beräknas 

vara klart i april. 

Jan Ancker berättade att 44 tavlor som målats av Axel ”Tomten” Stenberg och skänkts av honom 

till landstinget för att pryda väggarna på Gnestas äldreboenden varit försvunna en längre tid. De 

har nu återfunnits och det kan eventuellt bli aktuellt för Hembygdsföreningen att hjälpa till med 

förvaltningen av dessa. 

Margaret Elg föreslog att vi skaffar swishnummer till föreningens konto.  

 

      § 23 

 
       

Avslutning 

 Jan Ancker tackade för uppmärksamheten och fick en blombukett som tack för sin insats som 

ordförande för mötet. Torgny Nilsson och Gunilla Pettersson avtackades med blommor för sitt 

arbete i styrelsen. Även Anders Arman och Sven Leindahl fick varsin bukett senare. Då vår 

nyvalde ordförande var bortrest förklarade Torgny Nilsson mötet avslutat och deltagarna bjöds på 

kaffe och wienerbröd. 

 

Gnesta som ovan 

 

 

 

 

Gunilla  Pettersson, sekreterare   Jan Ancker, ordförande 

 

 

 

 

Margareta Elg, justerare    Sune Engström, justerare 

 
 


